OBEC HOVORČOVICE
Vážení spoluobčané,
předkládáme Vám informaci o důvodech zrušení výběrového řízení k opravě části komunikací
obce, plánované k zahájení v roce 2013:
Vyjádření poradenské firmy, která prováděla administraci výběrového řízení:
Na základě včerejšího (9.10.2013) jednání hodnotící komise, které proběhlo v sídle zadavatele, Vám
zasíláme naše závazné doporučení k dalšímu postupu v zadávacím řízení k zakázce „Výstavba a opravy
pozemních komunikací v obci Hovorčovice“.
V rámci posouzení nabídek je nutné vyloučit uchazeče:
COLAS CZ, a.s. z důvodu nepředložení certifikátu managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
OHSAS 18001 v nabídce.
a
EUROVIA CS, a.s. z následujícího důvodu:
Uchazeč ve své nabídce předložil harmonogram provádění stavebních prací jako přílohu Smlouvy o dílo.
Harmonogram, který předložil, nesplňuje požadavky zadavatele o řádném provedení díla v termínech
uvedených v bodě 12 zadávací dokumentaci (maximální limitace doby plnění) a ve smlouvě o dílo.
Ve smlouvě o dílo se jedná se o čl. 5 odst. 5.2 :
Ulice Lánská, Březiněveská – východní část a ulice Východní (jako celek) - dle Smlouvy o dílo čl. 5.2. je
zhotovitel povinen řádně provést dílo do 208 kalendářních dnů od podpisu smlouvy. Termín ze strany
uchazeče v nabídce nebyl dodržen.
Ulice Nádražní a Veleňská – dle Smlouvy o dílo čl. 5.2. je zhotovitel povinen řádně provést dílo do 88
kalendářních dnů od podpisu smlouvy. Termín ze strany uchazeče v nabídce nebyl dodržen.
Po posouzení nabídek zbývá jen jedna nabídka a tudíž je nutné v souladu s § 84 odst. 1 písm. e) ZVZ
veřejnou zakázku zrušit.

Z uvedených důvodů bude tedy výběrové řízení opakováno ihned po skončení zákonných lhůt
k odvolání, nyní zrušeného, tj. začátkem listopadu, po projednání nového zadání na nejbližším
zasedání zastupitelstva obce.
Uživatele komunikací Nádražní a Veleňská zároveň informujeme, že bude provedena nyní v říjnu
provizorní oprava havarijního stavu asfaltem. Tyto komunikace budou generálně opraveny na jaře
příštího roku, kdy předpokládáme i realizaci oprav ostatních komunikací z nyní zrušeného
výběrového řízení.
Všem děkujeme za pochopení.
Jiří Novák v.r.
starosta obce
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